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ביצה לא) .משנה ראשונה( עד לב) .משנה(
ביאורים
להלכה אנו פוסקים שמותר לקחת כלי לשימוש בגופו גם אם זהו איננו השימוש הרגיל שלו) .חוץ מחפץ יקר שמקפידים שלא להשתמש בו
לשימוש אחר ואז הוא מוגדר מוקצה ואסור בטלטול בשבת(

לר' נחמיה היתה שיטה שונה בעניין זה הוא טען שאסור להרים כלי שלא לצורך השימוש הייחודי שלו .לכן לפי ר' נחמיה אסור להרים
מזלג כדי לשחק בו או לקחת תפוז כדי שישמור שהמפה לא תעוף וכיו"ב.

משנה

זוהי שיטת רשב"א.

הבאת עצים תלושים לשם הסקה ביו"ט?
מותר רק אם העצים מכונסים
משדה:
מקרפף )מגרש המוקף גדר( :מותר תמיד

אך חכמים סברו ]וכך פסק שמואל[:
אסור תמיד
משדה:
מקרפף )מגרש המוקף גדר( :מותר רק אם העצים מכונסים

באיזה קרפף מדובר?
ר' יהודה :הסמוך לעיר )אף אם אין לו מפתח(.
ר' יוסי :או סמוך לעיר) ,אף אם אין לו מפתח(
או שיש לו מפתח) ,אף אם רחוק מהעיר אבל עדיין בתחום(.
הלכה כר' יוסי

עלי קנים וגפנים:
אפילו אם כנסם נחשבים למפוזרים ,כיוון שיודע שהרוח תפזרם
)אא"כ הניח עליהם חפץ שלא יעופו(.

משנה
ביקוע עצים ביו"ט להסקה

עילת האיסור הינה משום מוקצה ]ולא משום מלאכה וטירחה[

אסור מ .1 :ערימת קורות המונחות לצורך בנין.
 .2קורה שנשברה ביו"ט.
מותר מ :קורה שנשברה בערב יו"ט )כיוון שאינה מוקצה(
במה מבקעין

אסור ב :קרדום ,מגל ,מגרה )=כלי אומן(.

כלי שצידו אחד רחב )כמו קרדום( והשני צר )כמו קופיץ(:

מותר ב :קופיץ.

הצד הרחב אסור והצד הצר מותר.

משנה
בית סתום מלא פירות
ת"ק :רק אם הבית נפחת  -מותר לקחת את הפירות.
ר' מאיר :מותר לפחות את הבית  -ולקחת את הפירות.
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הערות על היתרו של ר"מ:
 .1מדובר כשהלבנות הסותמות את הפתח סדורות בלא טיט,
)לכן אין בפחיתתן משום 'סתירת אהל'(
 .2ההיתר הוא רק ביו"ט,
)משום שמחת יו"ט הותר לטלטל לבנות מוקצות אלו(
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סתירת חותמות שבקרקע = סתירת דלתות פתחי בורות ומערות הסגורים בקשרי חבלים.
סתירת חותמות שבכלים = סתירת דלתות פתחי תיבה הנעולה ע"י קשר של חבל.

שמואל
חותמות שבקרקע:
אסור לסתור) .גם בשבת וגם ביו"ט(

חותמות שבכלים:
מותר לסתור) .גם בשבת וגם ביו"ט(

קושיה:
בברייתא נאמר שביו"ט מותר
לסתור חותמות שבקרקע!

תירוץ:
שמואל סבר כברייתא אחרת שנאמר
בה כדבריו.

אוסרת לסתור

הברייתא הזאת אמנם
חותמות שבכלים בשבת
אבל היא כשיטת ר"נ שסובר שאסור לטלטל
סכין לשם כך בשבת )ויש תנא שסובר שאף
ביו"ט(,

לשיטת ר"נ אסור לטלטל בשבת )וביו"ט( כלי
שלא לצורך תשמישו!
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